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EL BATEC DEL CARRER

Dimecres va tenir lloc un sopar
maridatge a Marisquer Can Ladis
de Sant Fruitós conjuntament amb
Vins Grau, de la DO Pla de Bages,
en la qual els assistents van tenir el
privilegi de ser els primers de tas-
tar la nova gamma de Vins Grau,
Cent.kat.

Els participants van poder gau-
dir de la cuina de la Bea, la cap de
cuina de Can Ladis, que va pro-
posar un primer entrant de crema
de pèsols i bunyols de sípia mari-
dat amb Rosat Merlot de Vins
Grau, premi Vinari d'Or 2013 al mi-
llor rosat català. Seguidament es va
servir una coca menorquina amb
sobrassada, ceba caramel·litzada
i verat escabetxat maridat amb
Jaume Grau i Gran Cent.kat, un ne-
gre jove de sumoll, ull de llebre i
merlot, un vi negre carbònic per
prendre molt fresc.

El plat principal va consistir en
llenguado de costa amb emulsió
de taronja i mel i base de Par-
mentier de patata maridat amb

Jaume Grau i Grau Picapoll
Cent.kat, un picapoll tractat amb
tècniques modernes i lleugera-
ment gasificat per tal que tingui un

toc cruixent. Les postres de brow-
nie de xocolata i cervesa negra
amb crema de mascarpone i coulis
de maduixa va ser maridat amb

Jaume Grau i Grau rosat Cent.kat,
un rosat jove de sumoll, ull de lle-
bre i merlot fresc amb bombolles
fines i un punt dolcet.

REDACCIÓ | MANRESA Can Ladis estrena en un sopar la
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Els participants al maridatge celebrat a Can Ladis de Sant Fruitós

Els participants van descobrir els nous productes del celler de la DO Pla de Bages
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FUNERALS

ESTANISLAO LEGAZPE PALOMERO
Ha mort als 86 anys. El funeral

serà avui, a les 11 del matí, a l’es-
glésia de Sant Josep (Poble Nou).
FRANCISCO CANO AVILÉS
Ha mort a l’edat de 78 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’església del Roser.
MATILDE ORTIZ PAÑOS
Ha mort als 93 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a
l’església de la Sagrada Família.

MONTSERRAT VILATOVÀ SUCARRATS
Ha mort a l’edat de 86 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’església de Cardona.
TERESA SANTANDREU SANCRISTÒFUL
Ha mort als 97 anys. El funeral

es farà avui, a les 4, a l’església.

JOSEP SEBRIÀ VILANOVA
Ha mort a l’edat de 78 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11
del matí, a Funerària Anoia.
MARIA RIBAS SERRA
Ha mort a l’edat de 88 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 12 del
migdia, a l’església de Santa Maria.

JOAN RIBAS PRAT
Ha mort a l’edat de 81 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 4 de
la tarda, a l’església del Borràs.

PILAR RABANEDA TORRES
Ha mort als 52 anys. El funeral,

avui, a les 11 del matí, a l’església.

SALVADOR JUNCÁ PIELLA
Ha mort als 68 anys. El funeral,

avui, a les 12, a l’església d’Oló.

ELISA TORRES DEL VALLE
Ha mort als 89 anys. El comiat,

avui, a les 11, al cementiri.

PILAR IZNARDO NAVARRO
Ha mort a l’edat de 82 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 5 de
la tarda, a l’església de Copons.

MERCEDES MANZANO CASTILLO
Ha mort als 85 anys. El funeral,

avui, a les 11, a Funerària Anoia.
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ARXIU PARTICULAR

L’escola
d’idiomes Eco7
celebra el dia de
Saint Patrick
Un any més, l’escola

d’idiomes Eco7 ha celebrat la
coneguda festa de St.
Patrick, i així dóna a conèixer
als nens i joves les
celebracions tradicionals
d’altres països i la seva
cultura, actes tan importants
com la seva llengua.



FESTA

ARXIU PARTICULAR

Estrena amb èxit de la companyia de
dansa Jove Ballet Solsoní
El dissabte 22 de març el Teatre Comarcal de Solsona va acollir

la presentació de la companyia de dansa Jove Ballet Solsoní. Amb
el teatre ple a vessar, i amb les autoritats locals i comarcals, les
onze ballarines i els tres solistes de la companyia van mostrar
l'espectacle Pinzellades, sota la direcció artística i coreografies de
Fina Comas i l'adjunt de direcció Martí Prades. Pinzellades és un
recull de diferents estils i coreografies que mostra la versatilitat i
gran part de la potencialitat que ofereix damunt l'escenari l'art de
la dansa. Els solistes són Mireia Alonso, Alba Peidró i Eric Olivera; i
les ballarines, Laia Angrill, Laia Burgués, Maria Gilibets, Jana
Montraveta, Flor Moreno, Martina Nosàs, Tate Pallarès, Clàudia
Sánchez, Anna Solé, Anna Viceño i Marta Vila,



BALL

Matilde Ortiz Paños
Ha fallecido cristianamente, el día 28 de marzo de 2014, a los 93 años.

E. P. D.

Su esposo, Jacinto Solera; hijos, Matilde (†), Teresa, Mauricio y Amparo; hijos políticos,
Joan, Rafael y Manoli; nietos, Montserrat e Ildefonso, Herminia y Toni; Esperança y

Jesús, Mª Teresa, y Eli, Rafael y Sonia, Valentí, Òscar y Sílvia, Judit y Paco; biznietos,
Mª Ángeles y Ruben, Aitor, Alan, Sacha, Fanny, Paula y Alexia; tataranieta, Naiala; y

demás familiares agradecen vuestro recuerdo y vuestra oración. El funeral tendrá lugar
hoy, sábado, a las 10 de la mañana, en la iglesia parroquial de la Sagrada Família,

saliendo del tanatorio Fontal Mémora de Manresa, c/ Bruc, 17-21.

Manresa, 29 de marzo de 2014
FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA

Claudi Casellas Lladó
Cal Mestre

Ens ha deixat el dia 28 de l’actual,

després d’estar 93 anys entre nosaltres.

Preguem per ell.

Els seus familiars: fills, néts, família tota, amics i
coneguts, conjuntament amb les raons socials

Auto Electricitat Llobet i Fàbrega, S.C.P.,
sempre el recordarem. El seu comiat tindrà lloc
demà diumenge, dia 30, a les 10 del matí,

a la parròquia d’Aguilar de Segarra.

Castelltallat, 29 de març del 2014
FUNERÀRIA DEL BAGES-ANTIGA FUNERÀRIA ALCAÑIZ


